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Kính thưa quý vị cử tri! 
Tôi tên là TRẦN THỊ HẠNH DUNG, sinh năm 1983. 
Quê quán: Phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 
Hộ khẩu thường trú: Khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, tp. Đồng Xoài. 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. 
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. 
 
Trong thời gian công tác tại Trường Chính trị, bản thân tôi luôn cố gắng, nỗ lực 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận thức đầy đủ, đúng đắn quan điểm, đường 
lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; luôn giữ lập trường 
tư tưởng chính trị vững vàng; trong công tác, sinh hoạt luôn thể hiện tác phong nói, 
viết, làm đúng theo quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, quy định của địa phương và nơi cư trú.  

Hôm nay, bản thân tôi rất vinh dự và được sự tín nhiệm giới thiệu của Trường 
Chính trị tỉnh Bình Phước, cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bà con cử tri nơi 
cư trú giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Bản thân tôi rất 
phấn khởi vui mừng và nhận thấy đây là vinh dự và trách nhiệm được cơ quan, tổ 
chức và cử tri giao phó. Tôi sẽ nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của 
mình, trở thành người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

Kính thưa Quý vị đại biểu!  
Thưa toàn thể Quý vị cử tri! 
Trước tiên, tôi chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của quý lãnh đạo và bà con cử 

tri. 
Qua nghiên cứu, trước hết tôi hiểu đại biểu HĐND có vai trò hết sức quan 

trọng, là cầu nối giữa nhân dân với cơ quan quyền lực Nhà nước của địa phương, là 
người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt cho nhân dân tham 
gia vào việc quản lý Nhà nước, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề về phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thi hành pháp luật và xây dựng chính 
quyền của địa phương. Để làm tròn nhiệm vụ trên, đòi hỏi người đại biểu HĐND phải 
liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực 
ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. 



Với vai trò đó, bản thân tôi rất mong muốn được trở thành đại biểu HĐND tỉnh 
để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các ngành, các cấp có 
thẩm quyền. 

Kính thưa Quý vị đại biểu!  
Thưa toàn thể Quý vị cử tri! 
Bình Phước chúng ta với những ưu thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cùng 

với những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, tình hình kinh tế - xã hội 
trên địa bàn huyện Đồng Phú liên tục có bước phát triển mạnh trong những năm qua. 
Tuy nhiên, song song với sự phát triển đó, tỉnh Bình Phước cũng đang phải đối mặt 
với không ít khó khăn, thách thức, đó là: chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa; 
vấn đề về môi trường; về y tế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn... 

Trước những khó khăn, tồn tại như vậy, bản thân tôi là một giảng viên Trường 
Đảng cũng như Phó trưởng phòng với chức vụ tham mưu trong công tác đào tạo, bồi 
dưỡng và nghiên cứu khoa học; tôi cũng có những băn khoăn lo lắng, coi đây là  trách 
nhiệm, nhiệm vụ của bản thân, thiết nghĩ phải làm gì để có thể đáp ứng được lòng tin 
và sự tín nhiệm khi được cử tri bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh. 

Xuất phát từ suy nghĩ trên, tôi tâm niệm rằng dù công tác ở đâu, giữ cương vị 
nào thì bản thân trước tiên phải cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, có 
tinh thần trách nhiệm với nhân dân. Nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026, tôi sẽ đề ra chương trình hành động của bản thân cụ thể những nội dung 
sau:  

Thứ nhất, với vai trò là người đào tạo về luật tại Trường Đại học Luật TP. 
Hồ Chí Minh, định hướng cho mọi người xung quanh, trong đó có đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức tại Trường Chính trị tỉnh sống đúng với Hiến pháp và pháp luật, 
giúp họ sống trong những giá trị đúng đắn. Ngoài ra, với sự hiểu biết và tập trung 
nghiên cứu về luật sẽ giúp các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực liên quan đến các 
chính sách, chế độ tại địa phương và giúp và tư vấn cho bà con cử tri trong các lĩnh 
vực liên quan đến dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai…  

Thứ hai, với vai trò là nữ phụ nữ, vừa công tác phục vụ Đảng, Nhà nước và 
tham gia công tác xã hội nhưng tôi vẫn dành thời gian chăm sóc, con cái... tham gia 
các câu lạc bộ, làm tình nguyện và kết nối học viên các khóa của Trường Chính trị 
đang và đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Phước. Bản thân sống 
gần gũi bà con xóm giềng, tập thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe... 

Tôi cố gắng và nỗ lực trong các chính sách liên quan đến phụ nữ nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới cũng như trong công 
tác phòng chống bạo lực gia đình. Bởi vì, trên thực tế, phụ nữ không chỉ gánh vác mọi 
công việc, chăm sóc con cái, mà đồng thời còn là lao động chính trong gia đình. Phụ 
nữ còn gắn với thiên chức làm mẹ, chăm sóc con cái, gia đình và có thời gian gián 
đoạn công tác, ảnh hưởng tới việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán 



bộ chủ chốt đứng đầu cơ quan, đơn vị. Vì vậy, phụ nữ ít có cơ hội để học tập, nâng 
cao trình độ, nghỉ ngơi, giải trí hay tham gia các hoạt động xã hội.  

Thứ ba, với vai trò là giảng viên trường Đảng, người đưa đò, dành hết tâm 
huyết, sức lực và trí tuệ của mình để chở những con thuyền tri thức, cập bến tương lai; 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng vững vàng; tự giác rèn luyện về phẩm chất đạo đức, sửa đổi tác phong, lối 
sống, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân... Trở về địa 
phương phát huy tinh thần, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phát triển kinh tế địa 
phương; và những chuyến đi thực tế cùng các lớp... Rồi trao đổi giữa giảng viên và 
học viên... đi vào thực tế giúp ích công tác giảng dạy, xứng đáng với nhiệm vụ trồng 
người như lời Bác Hồ đã từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì 
vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.  

 Do đó, tôi quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt xây dựng đội 
ngũ cán bộ tại địa phương, bởi vì giáo dục – đào tạo đóng vai trò quan trọng trong sự 
phát triển của quốc gia; đào tạo nên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, 
sáng tạo, phục vụ nhân dân, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước. 

Thứ tư, với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh:  
- Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, của Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh; tích cực chủ động nghiên cứu, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc 
nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, giúp HĐND tỉnh ban hành các chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương mang tính kịp 
thời và có tính khả thi. 

- Thường xuyên thực hiện quyền chất vấn của người đại biểu HĐND để làm rõ 
những vấn đề mà cử tri quan tâm và thực hiện các trách nhiệm khác như: tiếp công 
dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 
dân, tôi tích cực nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và 
thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát 
việc giải quyết. 

- Thường xuyên giữ mối liên hệ gần gũi, chặt chẽ với nhân dân; tham dự đầy đủ 
các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, 
bức xúc và ý kiến đề xuất chính đáng của cử tri đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước. 
Từ đó, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị 
của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; và phản ánh, đề xuất với các 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhanh chóng, kịp thời giải quyết, “lợi ích của dân 
là trên hết, trước hết” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị cử tri! 
Với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, tôi hy 



vọng sẽ nhận được sự đồng thuận ủng hộ nhiệt tình của quý vị cử tri để cùng chung 
tay xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển, góp phần đẩy mạnh công cuộc 
đổi mới đất nước, phấn đấu thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân 
chủ, công bằng, văn minh. 

Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại 
biểu cùng toàn thể quý vị cử tri.  

Xin trân trọng cảm ơn! 
 
  
 


